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Decret 4/2004, de 16 de gener, de creació de l'Institut Balear
d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC).
El Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, aprovà el traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria d’ensenyament no universitari. En aquest sentit, la comunitat autònoma va assumir l’exercici de les competències en matèria d’ensenyament no universitari, en tot el que aquesta disposició legal implica des de la
perspectiva de la planificació escolar i la construcció, l’ampliació i la conservació dels edificis dels centres públics docents.
Així mateix, d’acord amb el que disposa l’article 10.22 de l'Estatut d’autonomia de les Illes Balears, la comunitat autònoma té la competència exclusiva, entre d’altres, en matèria de cultura.
Ateses aquestes circumstàncies, no hi ha dubte que un dels principals
objectius del Govern de les Illes Balears és aconseguir les dotacions suficients
en matèria d'infraestructures educatives i culturals en l'àmbit de les Illes Balears
per fer front a les seves necessitats, i que aquestes infraestructures gaudeixin en
tot moment d’un bon funcionament i d’unes prestacions i uns serveis d’acord
amb les necessitats actuals, especialment pel que fa a les xarxes d'informàtica i
les connexions amb Internet.
Per tot això, esdevé cabdal que la gestió de la realització de les tasques
encaminades a la construcció, l’ampliació i la conservació de les esmentades
infraestructures i dels seus serveis es faci de manera eficaç i eficient per tal de
donar compliment a la responsabilitat de prestar el servei d’ensenyament i de
cultura amb el nivell i la qualitat que pertoca per al progrés de la societat.
Així doncs, amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia gestora en el
desenvolupament de les esmentades activitats, és aconsellable la creació d’un
ens de dret públic empresa pública amb personalitat jurídica pròpia, amb pressupost propi i règim financer, el qual estarà adscrit a la Conselleria d'Educació
i Cultura i podrà desenvolupar les activitats d’una manera més àgil i flexible,
cosa que permetrà aconseguir una major eficàcia i eficiència en les actuacions.
Així mateix, la creació d’aquest ens instrumental amb pressupost propi
també està motivada per una estratègia que intenta fer-nos més conscients, a tots
els nivells de responsabilitat, dels costos que comporten els serveis públics, en
una dinàmica de contenció de la despesa, sense minvar, ans al contrari, la qualitat i bona prestació dels serveis.
En aquest sentit, mitjançant la disposició addicional cinquena de la Llei
10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributaries i administratives de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que es preveu en els
articles 1.b)1 i 15 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i
empreses públiques vinculades a la comunitat autònoma de les Illes Balears,
s'autoritza el Govern de les Illes Balears per a la creació d'una empresa pública,
tipificada com a entitat de dret públic, per a la gestió de la construcció, conservació, explotació i promoció de les infraestructures educatives i culturals i dels
seus serveis, que actuarà amb personalitat jurídica pròpia i estarà adscrita a la
Conselleria d’Educació i Cultura.
Per tot això, a proposta del conseller d'Educació i Cultura i havent-ho deliberat prèviament el Consell de Govern en la sessió de dia 16 de gener de 2004,
DECRET
TÍTOL I
Disposicions generals
Article 1.
Constitució, denominació, naturalesa i adscripció
Amb la denominació d’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals - IBISEC-, i a l’empara del que disposa l’article 1.b)1 de
la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears, es crea una empresa
pública amb la naturalesa d'entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, que sotmetrà la seva actuació a l’ordenament jurídic privat, sense perjudici de la seva submissió al dret administratiu, en aquells
supòsits en què la legislació vigent així ho disposi.
L’Institut gaudirà d’autonomia funcional i de gestió i restarà adscrit a la
conselleria competent en matèria d’educació i cultura del Govern de les Illes
Balears, que exercirà el control d’eficàcia de la seva activitat.
Article 2
Objecte
L' IBISEC té per objecte:
a) Projectar, construir, conservar, explotar i promocionar, per si mateix o
a través de mitjans i recursos de tercers, tota classe d'obres d'infraestructures i
equipaments educatius o culturals que la comunitat autònoma de les Illes
Balears promogui o en els quals participi, actuant per encàrrec del Govern de les
Illes Balears, per mitjà de la conselleria competent en matèria d'educació i cultura, segons els termes dels encàrrecs i dels mandats d'actuació.
b) Contractar o executar els serveis necessaris per prestar d’una manera
correcta i completa el servei públic educatiu amb inclusió de les activitats
extraescolars i complementàries, com també de l’activitat de foment i promoció
de la cultura, desenvolupada pel Govern de les Illes Balears.
c) Contractar, per encomanda de la conselleria competent en matèria d’educació i cultura, i amb la mateixa finalitat expressada en el punt precedent, els
subministraments necessaris per a la correcta prestació del servei públic educatiu, i de l’activitat de foment i promoció de la cultura.
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Article 3
Funcions

Per complir la seva finalitat, l'IBISEC, mitjançant recursos propis o la
contractació d'aliens, podrà dur a terme qualsevulla de les funcions següents:
a) Projectar i construir infraestructures educatives i culturals, com també
els serveis que s’hi puguin instal·lar o desenvolupar i els equipaments complementaris d'aquests centres.
b) Dur a terme les obres, els serveis i els subministraments i, en general,
els treballs necessaris per a la conservació, el manteniment i la neteja de les
infraestructures educatives i culturals, i dels seus elements urbanístics, jardins,
edificis i instal·lacions, i vetllar pel bon funcionament d’aquests.
c) Gestionar la utilització i l'aprofitament de les esmentades infraestructures, la prioritat de les quals es trobarà sotmesa al servei de la programació
docent o cultural.
d) Qualsevol altra comesa relacionada amb l'àmbit de la construcció, la
gestió i l’administració de les esmentades instal·lacions, i el desenvolupament
ordinari o extraordinari de l’activitat educativa i cultural que s’hi dugui a terme.
Per al compliment de les seves finalitats, l'IBISEC actuarà d'acord amb
l'ordenament jurídic i, més en particular, amb la normativa que li sigui aplicable. En aquest sentit, podrà subscriure qualsevol tipus de conveni, concert, contracte o acord amb entitats públiques o privades en els termes que estableix la
legislació vigent.
TÍTOL II
Organització de l'Institut
Article 4
Estructura organitzativa
L' IBISEC es regirà pels òrgans següents:
1. Òrgans de govern
a) El president
b) El Consell d'Administració
2. Òrgans de gestió
a) El gerent.
b) Els directors tècnics i altres òrgans complementaris que el Consell
d'Administració acordi crear i regular.
Article 5
El president
La presidència de l’Institut recaurà en el conseller competent en matèria
d’educació i cultura.
Article 6
Facultats del president
1. El president de l’IBISEC és l’òrgan superior d’administració i govern
de l’Institut i tindrà les competències següents:
a) L’alta representació de l’IBISEC.
b) La inspecció superior dels serveis de l’Institut.
c) La presidència del Consell d’Administració de l’Institut, ordenant la
convocatòria de les sessions i determinant l’ordre del dia; dirigint el desenvolupament de les sessions convocades i les deliberacions que es duguin a terme en
el seu si; dirimint els eventuals empats que es puguin produir en les votacions;
vetllant perquè els acords presos es compleixin correctament, i, en general, exercint totes les facultats pròpies dels presidents d’òrgans col·legiats de les administracions públiques configurades per les lleis.
d) La resolució dels recursos d'alçada, d'acord amb el que s'estableix a l'article 13.3 d'aquest Decret.
e) L'autorització i signatura de convenis, així com de qualsevol acte i
negoci jurídic no atribuït expressament a altres òrgans de l'Institut.
f) L'autorització, la disposició i l'ordenació de les despeses i els pagaments
no atribuïts expressament al Consell d'Administració.
g) L’exercici, atesa la seva condició de conseller d’Educació i Cultura,
envers el personal funcionari adscrit, o que desenvolupi per qualsevol títol les
seves funcions a l’Institut, de les competències que li atribueixen els articles 17
bis i 18 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de funció pública de la CAIB i les
disposicions que la desenvolupen.
h) La definició de les línies generals de funcionament de l’entitat, d’acord
amb les directrius del Govern de les Illes Balears.
i) L’exercici de les facultats que li delegui el Consell d’Administració, i
en general la presa de mesures adients que resultin oportunes per atendre les
necessitats urgents, sense perjudici de la seva eventual comunicació i ratificació
pel Consell d’Administració, si aquesta fos adient.
2. Amb caràcter general, el president exercirà totes aquelles facultats que
no es trobin expressament atribuïdes, legalment o reglamentàriament a altres
òrgans de l’Institut, sense perjudici de la seva delegació en els òrgans de gestió
d’aquest.
3. El president podrà nomenar un vicepresident d'entre els membres que
componen el Consell d'Administració, el qual substituirà el president de
l’Institut en els supòsits d’absència, vacant, malaltia o causa legal que li impedeixi l’exercici de les seves funcions.
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El vicepresident exercirà les funcions de coordinació entre els diferents
departaments de la Conselleria d'Educació i Cultura i la Gerència de l'Institut.
4. El president podrà delegar amb caràcter temporal o permanent en la
persona o persones que consideri convenient les funcions que se li han atribuït,
sempre que siguin legalment delegables.
Article 7
El Consell d’Administració
1. El Consell d’Administració serà presidit pel president de l’Institut, o si
és el cas, pel vicepresident. En serà secretari la persona designada pel president,
que podrà ser membre o no del Consell. En aquest darrer cas, podrà actuar amb
veu però sense vot.
2. En seran vocals:
- Quatre membres designats pel conseller d’Educació i Cultura.
- Dos membres designats per la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts.
- Un membre designat per la conselleria competent en matèria de funció
pública.
- Un membre de l'advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears
designat per la conselleria a la qual estigui adscrit l'esmentat servei.
3. La designació dels membres del punt anterior haurà d’incloure també
la de les persones que supliran cadascun d’aquests, en cas d’absència, vacant,
malaltia o impediment legítim.
4. Als membres del Consell d’Administració se’ls aplicarà el que s’estableix en la disposició addicional quarta de la Llei 3/1989.
5. A les sessions o reunions del Consell d’Administració hi podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics o professionals, segons els temes que
s’hagin de tractar, d’acord amb l’ordre del dia, per decisió del president, a iniciativa pròpia o a proposta dels membres del Consell d’Administració o del
gerent.
6. El secretari del Consell d'Administració cursarà les convocatòries d'aquest òrgan d'acord amb les instruccions del president, prepararà les sessions,
n’estendrà l'acta i donarà fe dels seus acords. En general, assistirà el gerent, el
president i el Consell d’Administració i, a més, desenvoluparà les funcions que
li siguin encomanades per aquests. El secretari podrà ser assistit, per al compliment de les seves funcions, pel personal que consideri convenient.
7. La regulació de l’organització i el funcionament del Consell
d'Administració es podrà desenvolupar reglamentàriament, sense perjudici de
l’aplicació subsidiària de les normes de rang legal que regulen el funcionament
dels òrgans col·legiats de les administracions en tot allò que no es trobi expressament regulat.
Article 8
Funcionament del Consell d’Administració
1. El Consell d’Administració es reunirà ordinàriament una vegada cada
trimestre i sempre que el president el convoqui per iniciativa seva o a petició,
com a mínim, de tres dels seus membres. No serà necessària la convocatòria prèvia del Consell d’Administració perquè aquest es reuneixi si, essent presents tots
els membres, decideixen per unanimitat dur a terme la reunió.
2. La convocatòria del Consell, excepte en casos d’urgència apreciada pel
president, s’ha d’efectuar com a mínim amb quaranta-vuit hores d’antelació i ha
de fixar l’ordre dels assumptes per tractar.
3. El Consell d’Administració estarà vàlidament constituït quan concorrin
en la reunió la majoria dels seus components, sempre que entre aquests siguin
presents el president i el secretari o, si escau, els que els substitueixen. Els
acords s’han de prendre per la majoria de membres que siguin presents en el
moment de la votació. En cas d’empat, el president tindrà vot de qualitat.
4. S’ha d’estendre acta de les sessions, la qual podrà aprovar-se en la
mateixa sessió o en la següent. L’acta estarà signada pel secretari, amb el vistiplau del president i, de la mateixa manera, s’estendrà un certificat dels acords
del Consell d’Administració.
5. El Consell d’Administració regularà el seu funcionament amb les prescripcions contingudes en aquest Decret i, en allò que no s’hi preveu, serà d’aplicació la legislació vigent en matèria d’òrgans col·legiats.
6. En cas d’absència, vacant o malaltia, el president serà suplert pel vicepresident. El secretari, per la seva part, serà suplert en les seves funcions per la
persona que el president - o qui el substitueixi - designi.
Article 9
Funcions del Consell d’Administració
1. Corresponen al Consell d’Administració les funcions següents:
a) Fixar els criteris d'actuació de l'empresa dins el marc dels seus objectius i amb subjecció als límits pressupostaris anuals corresponents
b) Aprovar els criteris generals d’organització i direcció de l’Institut, d’acord amb les línies definides pel president
c) Elaborar anualment els avantprojectes de pressuposts d'explotació i de
capital i sotmetre'ls a l'aprovació del Consell de Govern a través de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
d) Aprovar el pla anual d'actuació.
e) Formular i aprovar els comptes anuals de l’Institut, d’acord amb el que
disposa el Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre comptabilitat i rendició
de comptes de les empreses públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, o norma que el substitueixi.
f) Aprovar la liquidació dels comptes i la memòria explicativa de la gestió anual de l’Institut
g) Aprovar les operacions de crèdit, d’acord amb la normativa aplicable.
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h) Aprovar les operacions de tresoreria amb els límits legalment establerts.
i) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i determinar les atribucions
del gerent en aquesta matèria.
j) Aprovar, si és procedent, els preus dels serveis prestats per l'Institut.
k) Aprovar la plantilla de personal i el règim retributiu dins els límits
legalment establerts, i també els criteris generals de selecció i admissió del personal de l’empresa, d’acord amb els principis constitucionals que regeixen la
matèria.
l) Sol·licitar i rebre informació d’altres òrgans sobre les actuacions dutes
a terme per donar compliment als seus acords.
m) Aprovar, d’acord amb la legislació vigent, les mesures adients que hauran de regir l’administració ordinària dels béns de l’entitat, com també aprovar,
en general, els actes de disposició envers els béns i drets que n’integren el patrimoni.
n) Autoritzar la formalització de convenis i contractes que impliquin una
despesa per a l’Institut superior a 500.000 euros, i aprovar les accions de patrocini d’inversions o esdeveniments culturals que superin l’esmentada quantitat.
o) Aprovar la participació de l’Institut en societats, consorcis, entitats o
empreses públiques o privades, per al millor compliment de les finalitats de
l'Institut, així com la constitució d'unes i d'altres i la fixació de les seves normes
i condicions, de conformitat amb la legislació que sigui d'aplicació.
p) Sol·licitar dels òrgans o autoritats competents les autoritzacions adients
per contractar els emprèstits, les operacions de crèdit i altres operacions financeres necessàries per a la realització de l’objecte i les finalitats de l’Institut.
q) Aprovar la creació dels òrgans de gestió de l’Institut necessaris per al
seu funcionament.
Article 10
El gerent i els directors tècnics
1. El gerent i, si és el cas, els directors tècnics seran nomenats i destituïts
lliurament pel president de l’Institut, d’acord amb el RD 1382/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció, o la norma que el substitueixi i altra normativa aplicable.
2. Per ocupar el càrrec de gerent s'haurà d'estar en possessió de títol superior o de grau mitjà. En el cas que el nomenament de gerent recaigui en un funcionari públic, aquest haurà de pertànyer als grups A o B. En qualsevol cas, es
valorarà especialment l'experiència en l’àmbit de la gestió empresarial en el sector públic, i també en l’àmbit de la gestió empresarial en el sector privat.
3. En el cas que es nomenin directors tècnics, aquests seran responsables,
davant el gerent, de la gestió de l’Institut en les respectives àrees d’activitat en
les quals estigui organitzat. A més, exerciran totes aquelles funcions que els
encomanin els òrgans directius de l'Institut.
4. El règim jurídic del gerent i dels directors tècnics és el laboral d'alta
direcció i estaran subjectes a les incompatibilitats previstes en les normes legals
vigents.
5. Si el nomenament recau en funcionaris o personal laboral fix de la
comunitat autònoma de les Illes Balears o de les seves empreses públiques, els
seran d'aplicació les normes vigents en matèria de funció pública o la legislació
laboral que correspongui i, si escau, les normes especials que siguin d'aplicació.
Article 11
Funcions del gerent
1. Corresponen al gerent de l’entitat les funcions següents:
a) Dirigir i gestionar les funcions ordinàries de la gestió econòmica i
comptable de l’entitat, d’acord amb les directrius del Consell d’Administració i
les línies generals definides pel president de l’entitat.
b) Establir el règim interior dels serveis que d’ell depenguin i exercir la
responsabilitat sobre el personal.
c) Exercir la inspecció ordinària dels serveis i vigilar i fiscalitzar les
dependències que estan al seu càrrec.
d) Executar correctament i puntualment les instruccions del president i els
acords del Consell d’Administració que li competeixin.
e) Proposar al president o, si és el cas, al Consell d’Administració la resolució que consideri procedent en els assumptes de la seva competència i la tramitació de la qual li correspongui.
f) Donar assistència tècnica i administrativa al president, així com informar el president i el Consell d’Administració, en l’àmbit de les seves competències, de totes les qüestions concernents a la gestió econòmica administrativa
de l’entitat.
g) Elevar al Consell d’Administració el pla anual d’actuació i l’avantprojecte de pressuposts d’ingressos i despeses de l’entitat.
h) Elevar al Consell, perquè l’aprovi, la participació de l’Institut en societats, consorcis, entitats o empreses per al millor compliment de les seves finalitats.
i) Informar sobre la fixació, si és procedent, dels preus dels serveis prestats per l’entitat, i trametre els informes al Consell d’Administració perquè els
aprovi o, si escau, els elevi al conseller d'Educació i Cultura, perquè els aprovi.
j) Vetllar pel cobrament dels preus dels serveis que, si es dóna el cas,
pugui prestar l’Institut.
k) Portar l’administració dels béns i drets de l’Institut, d’acord amb els criteris del Consell d’Administració, i també proposar al Consell d’Administració
l’adquisició, la venda, la permuta, l’arrendament, la cessió gratuïta o onerosa i
el gravamen, en els termes que preveu la legislació vigent.
l) Autoritzar, disposar i ordenar les despeses i els pagaments de quantia
igual o inferior a 300.000 euros.
m) Proposar al Consell d'Administració l’autorització dels convenis i contractes que impliquin una despesa superior a 500.000 euros.
n) Proposar al Consell d'Administració l’aprovació dels plecs de clàusu-
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les administratives, de prescripcions tècniques o de condicions que hagin de
regir la contractació de l’entitat, d'acord amb la normativa aplicable.
o) Portar la gestió administrativa del personal.
p) Seleccionar el personal no directiu, d’acord amb els criteris fixats pel
Consell d’Administració.
q) Expedir els certificats relacionats amb matèria de la seva competència.
r) Atorgar tota classe de poders de representació, conforme a les autoritzacions aprovades pel Consell d’Administració.
s) Qualssevol altres facultats que corresponguin o puguin correspondre a
l’Institut relatives a la gestió i l’administració ordinària d’aquest. I totes aquelles que li siguin delegades.
2. La unitat economicoadministrativa de l'Institut s’encarregarà de l’execució de totes les tasques de gestió de tipus econòmic o administratiu necessàries per al funcionament de l’Institut, sota la direcció del gerent.
TÍTOL III
del règim jurídic
Article 12
Règim jurídic
1. L’IBISEC es regirà per les normes de dret civil, mercantil o laboral, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
2. No obstant el que estableix l'apartat anterior, l'Institut subjectarà la seva
activitat a les normes de dret públic i de procediment administratiu comú, en
aquelles actuacions que comportin exercici de potestats administratives. En
l'esmentat cas, els actes administratius dictats pel president de l'Institut posaran
fi a la via administrativa.
3. La contractació administrativa es regirà per les disposicions de la legislació de contractes de les administracions públiques que resulti d’aplicació a les
empreses públiques. En aquest sentit, serà d'aplicació el Decret 147/2000, de 10
de novembre, sobre contractació de la comunitat autònoma de les Illes Balears
o norma que el substitueixi.
4. El gerent de l’IBISEC serà l'òrgan de contractació.
5. El president i el gerent seran competents per a l’autorització i la disposició de les despeses, el reconeixement de les obligacions i l’ordenació del seu
pagament, en els actes de l’IBISEC sotmesos a dret administratiu, d'acord amb
els límits establerts en aquest decret o altra normativa aplicable.
6. La supervisió de projectes d’obres es durà a terme per personal de
l’IBISEC que tengui encomanades aquestes funcions.
7. La contractació laboral es regirà pels principis d’igualtat, mèrit i publicitat.
8. La tramitació i la resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, derivats de l’activitat o manca d’activitat
de l’IBISEC, la duran a terme els òrgans competents de la conselleria competent en matèria d’educació i cultura.
Article 13
Les reclamacions i els recursos
1. Contra els actes i acords de l'Institut i dels òrgans d'aquest, els interessats podran interposar les reclamacions i els recursos que siguin pertinents, d'acord amb el que estableix la legislació vigent sobre la matèria.
2. Les reclamacions prèvies a la via judicial, civil o laboral seran resoltes,
d'acord amb la normativa vigent aplicable.
3. Els actes administratius del President i del Consell d'Administració de
l'Institut exhauriran la via administrativa. Contra els actes administratius dels
altres òrgans de l'Institut es podrà interposar recurs d'alçada davant el president.
Article 14
Assessorament jurídic i representació i defensa en judici
1. L'IBISEC, amb caràcter ordinari, rebrà assessorament jurídic i sol·licitarà els informes i dictàmens necessaris per al desenvolupament de la seva activitat de l'advocacia de la comunitat autònoma i els serveis jurídics de la conselleria competent en matèria d'educació i cultura.
2. La representació i defensa de l'Institut en judici, d'acord amb el que es
disposa a l'article 74 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, podrà ser duta a
terme, previ la signatura del conveni corresponent, pels advocats adscrits a l'advocacia de la comunitat autònoma, si així ho acorda el Consell d'Administració
o, en cas d'urgència, el seu president. La sol·licitud de representació i defensa es
durà a terme d'acord amb el que s'hagi establert en l'esmentat conveni, o en la
forma establerta legalment.
3. El que es disposa en els paràgrafs precedents, s’entén sense perjudici
que l'Institut tengui el seu propi servei jurídic, o els òrgans directius esmentats
puguin contractar, per a assumptes o matèries concretes, els serveis d’assessorament jurídic i representació i defensa en judici de professionals privats.
TÍTOL IV
Del règim econòmic i financer
Article 15
El patrimoni de l'Institut
El patrimoni de l'Institut estarà constituït pel conjunt de béns i/o drets que
li siguin adscrits per la comunitat autònoma de les Illes Balears, els que l'Institut
adquireixi en el curs de la seva gestió i els que, en un futur, li adscrigui qualsevol persona o entitat, per qualsevol títol, tot això en els termes prevists legal-
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ment i, especialment, en el que s'estableix a la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni i a l'article 18, amb relació als articles del 3 al 6 de la Llei 3/1989, de 29
de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades a la comunitat
autònoma.
Article 16
Finançament de l'Institut
Per complir la seva finalitat, l'Institut podrà finançar les seves activitats
utilitzant qualsevol forma admesa en dret, i en particular les següents:
a) Les aportacions de la conselleria competent en matèria d'educació i cultura, amb càrrec als pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
b) Les subvencions i les aportacions de l'Estat, la comunitat autònoma, els
organismes públics i les entitats privades o particulars.
c) Les bestretes, préstecs i crèdits que obtingui.
d) El rendiment i l'aprofitament del seu patrimoni.
e) Els ingressos que pugui obtenir per la prestació de serveis.
f) Tots els altres que li puguin ser atribuïts segons la normativa legal d’aplicació.
Article 17
Elaboració del pressupost
L’entitat redactarà i aprovarà anualment un programa d'actuació amb els
objectius programats per a cada exercici, així com l'avantprojecte del pressupost
d'explotació i de capital.
Els pressuposts d'explotació i capital tindran en compte les previsions plurianuals, les previsions establertes en els articles 65 i següents de la Llei 1/1986,
de 5 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i les
de la Llei de pressuposts. D'acord amb el que es disposa a l'article 67 de l'esmentada Llei 1/1986, els pressuposts d'explotació i de capital se sotmetran a l'acord del Consell de Govern, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda.
Article 18
Control financer i règim comptable
El control financer ordinari de l’entitat l’efectuarà la Intervenció General
de la comunitat autònoma de les Illes Balears mitjançant una auditoria anual, en
els termes establerts en l’article 90 de la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i disposicions complementàries.
La compatibilitat i la rendició de comptes de l’entitat s’efectuarà d’acord
amb el que preveuen l’esmentada Llei 1/1986 de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i el Decret 128/1993, de 16 de desembre, sobre comptabilitat i rendició de comptes de les empreses públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears, o normes que els substitueixin.
TÍTOL V
Règim de personal
Article 19
Personal al servei de l’IBISEC
1. L'Institut disposarà del personal necessari per exercir les seves comeses. Les places de la plantilla i els llocs de treball seran establerts i modificats
segons els principis d'eficàcia, economia i racionalització dels recursos.
2. Les relacions entre l’Institut i el seu personal es regiran per les normes
civils, mercantils o laborals que corresponguin, segons la naturalesa contractual
que presideixi aquesta relació, excepte el de les places que, amb relació a la
naturalesa i el contingut de les seves funcions, quedin reservades a funcionaris
públics.
3. El personal de l’Institut podrà estar integrat per personal funcionari de
la comunitat autònoma destinat en comissió de serveis a l’Institut, d’acord amb
la normativa vigent, en especial el Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional, i
el Decret 111/1990, de 13 de desembre, que regula la situació del personal que
presta servei a les entitats de dret públic i que actua en règim de dret privat.
4. El personal laboral integrat a la plantilla de la comunitat autònoma de
les Illes Balears podrà ser transferit a l'Institut d'acord amb la normativa vigent
aplicable.
5. La contractació i la selecció del personal laboral es realitzarà mitjançant
el corresponent procés selectiu, que haurà de respectar en tot cas els principis de
mèrit, capacitat, igualtat i publicitat. No obstant això, quan es tracti de llocs
directius, la designació i contractació d’aquests serà lliure i s’efectuarà directament pel president de l’Institut, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 10.
6. Correspon el gerent, quan no es tracti de llocs directius, contractar el
personal i exercir el comandament, sense perjudici del que preveuen els articles
5.2 b i e, i 6.4 h, d'aquesta Llei.
TÍTOL VI
Dissolució
Article 20
Dissolució
1. L’IBISEC s’extingirà per qualsevol de les causes generals previstes i en
la forma establerta en la legislació vigent.
2. En el supòsit de dissolució, tot el seu patrimoni, drets i obligacions
revertiran, d’acord amb el seu règim jurídic, en el patrimoni de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, o a l'entitat que es creï per substituir-lo, i la comunitat o l’entitat restarien subrogades, en la posició de l’IBISEC, en totes les obligacions i compromisos de despesa, anuals o plurianuals que a la data de disso-
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la concessió de les ajudes.

lució l’Institut mantingués vigents amb tercers.
Disposició addicional primera
En el supòsit que futures reorganitzacions del Govern de les Illes Balears
distribueixin l’exercici de les competències en matèria d’educació i en matèria
de cultura entre diferents conselleries, el Govern, mitjançant decret, adaptarà
l'organització de l’IBISEC a la nova situació i determinarà qui serà president de
l’IBISEC i a quina conselleria ha de restar adscrit l'Institut.
Disposició addicional segona
S'autoritza el conseller d'Interior perquè, a proposta del conseller
d'Educació i Cultura, destini en comissió de serveis a l'Institut d'Infraestructures
i Serveis Educatius i Culturals de les Illes Balears el personal funcionari de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que sigui necessari i convenient, amb
les dotacions pressupostàries pertinents.

Així mateix, el Pla de consolidació i competitivitat de la PIME, que el
regula el Reial decret 582/2001, estableix diverses línies d’ajuda que, en alguns
capítols, poden ser coincidents amb les que estableix aquesta convocatòria, cosa
que s’ha tingut en compte per tal d’evitar possibles duplicitats i confusions en
la interpretació de les normes.
En el marc d’aquesta previsió, mitjançant aquesta disposició es desplega
la regulació específica de les ajudes destinades a les petites i mitjanes empreses
industrials, a les associacions empresarials i a les entitats sense finalitat de lucre
relacionades amb el sector industrial, amb els objectius específics de potenciar
la qualitat, el disseny, la investigació, el desenvolupament i la innovació, la
modernització tecnològica, la creació d’empreses industrials i l’autoocupació, la
promoció comercial i els trasllats a sòl qualificat per a l’ús industrial, així com
les ajudes en matèria de microempreses.
En virtut dels articles 10 i 13 de la Llei 5/2002, de 15 de juny, de subvencions, i d’acord amb l’Ordre de bases reguladores,

Disposició addicional tercera
S'autoritza el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, perquè, a proposta del conseller d'Educació i Cultura i amb els tràmits previs pertinents,
transfereixi a l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals
de les Illes Balears dotacions pressupostàries dels pressuposts generals de les
Illes Balears, destinades a finalitats relacionades amb l'objecte de l'Institut.
Disposició addicional quarta
S'autoritza el conseller d'Educació i Cultura perquè pugui encomanar a
l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals de les Illes
Balears la prossecució de les accions que s'hagin iniciat en la Conselleria
d'Educació i Cultura relatives a les finalitats i a l'objecte de l'Institut, qualsevol
que sigui la fase o l'estat d'aquestes, sense que, en cap cas, es pugui produir dany
o perjudici a terceres persones interessades, i l'Institut se subrogarà en els drets
i les obligacions de la comunitat autònoma.
Disposició transitòria
El personal contractat com a conseqüència del projecte d’inversió per a la
millora dels centres docents públics, amb càrrec al crèdit pressupostari consignat a les partides 13101421A016400, corresponents als exercicis pressupostaris
dels anys 2002 i 2003, integrarà, en les seves diferents categories professionals,
la primera borsa de personal laboral de l’Institut a l’efecte de poder formalitzar
futurs contractes de naturalesa laboral eventual o temporal de durada determinada.
Disposició final primera
S'autoritza el conseller d'Educació i Cultura perquè dicti les normes complementàries que siguin necessàries per a l'aplicació i el desenvolupament d'aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret començarà a vigir l'endemà d'haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears. No obstant això, la iniciació de les activitats
i el funcionament de l’Institut s’efectuaran oportunament mitjançant una ordre
del conseller d’Educació i Cultura.
Palma, 16 de gener de 2004
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 947
Resolució del conseller de Comerç , Indústria i Energia de 23 de
gener de 2004, per la qual es regula la concessió d’ajudes a
empreses, associacions empresarials i entitats sense finalitat de
lucre, d’acord amb les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per als sectors comercial, industrial i de serveis de
les Illes Balears
L’Ordre del conseller d’Economia, Comerç i Indústria de 6 de març de
2003, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per als sectors comercial, industrial i de serveis (BOIB núm. 35, de15
de març de 2003), fixa les bases per a realitzar aquesta convocatòria d’ajudes,
tot això d’acord amb la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions.
D’altra banda, el Reglament (CE) número 70/2001 de la Comissió, de 12
de gener de 2001, relatiu a ajudes estatals a les petites i mitjanes empreses, així
com el Reglament (CE) número 69/2001, de 12 de gener de 2001, relatiu a les
ajudes de minimis, estableixen diverses limitacions que s’han de considerar en

RESOLC
Capítol I
Objecte, beneficiaris , termini de presentació i import de la convocatòria
Article 1
Objecte
És objecte d’aquesta Resolució establir la convocatòria de les ajudes que
ha de concedir la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, a les petites i mitjanes empreses industrials, així com a les associacions i entitats sense finalitat
de lucre relacionades amb el sector industrial, en les matèries següents:
- qualitat
- disseny
- promoció comercial
- investigació i desenvolupament i innovació
- centres tecnològics
- modernització de l’estructura productiva
- creació d’empreses industrials i autoocupació
- trasllats d’empreses a sòl qualificat per a ús industrial
- microempreses
Article 2
Beneficiaris
1. Poden ser beneficiaris de les ajudes previstes en aquesta disposició, d’acord amb l’article 2.1 de la Llei 5/2002, de subvencions de la CAIB :
A) Petites i mitjanes empreses
1. Les petites i mitjanes empreses (PIME) de caràcter industrial, incloses
en la catalogació d’epígrafs d’activitats econòmica (IAE) que s’indica a cada un
dels capítols d’aquesta Resolució i que tinguin centralitzades les seves operacions en un establiment ubicat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma
de les Illes Balears o que hi disposin de delegació permanent, i que, en tot cas,
el centre productiu en el qual es desenvolupa la seva activitat s’ubiqui en aquesta comunitat autònoma.
2. En aquesta Resolució, als efectes d’aplicar els diferents barems d’avaluació, s’estableix la condició de sector preferent. Són els següents: calçat i
auxiliars; fusta i moble; joieria i bijuteria ; confecció tèxtil i pell; agroalimentació; producció de programari i electrònica; producció de terra cuita i nàutic.
3. Igualment, i a aquests mateixos efectes, s’hi defineixen diferents zones
geogràfiques a les quals s’ubiquen els termes municipals de les Illes Balears:
Objectiu 2 i Mapa d’ajudes.
En l’annex II s’hi esmenten els municipis ubicats a cada una d’aquestes
zones.
B) Associacions empresarials i entitats sense finalitat de lucre
1.- Poden ser beneficiàries de les ajudes previstes en aquesta disposició
les associacions empresarials, les agrupacions d’empreses i altres entitats sense
finalitat de lucre relacionades amb el sector industrial, que tinguin el domicili
social i que desenvolupin la seva activitat en l’àmbit territorial de les Illes
Balears. S’entén per relació amb el sector industrial la prestació de serveis habituals a les PIME incloses en els epígrafs de l’IAE que es relacionen a cada un
dels capítols d’aquesta Resolució.
Aquest beneficiaris únicament poden accedir a les ajudes de:
- qualitat
- disseny
- promoció comercial
- centres tecnològics
2.- També poden ser beneficiaris de les ajudes previstes en aquesta disposició les associacions que pomoguin els establiments hotelers de caràcter familiar.
Aquests beneficiaris únicament poden accedir a les ajudes de promoció
Comercial.
En qualsevol cas, les ajudes concedides en el marc d’aquesta convocatòria, per a cada una de les matèries esmentades, corresponen a despeses o inversions realitzades per les entitats beneficiàries per a empreses amb l’establiment
ubicat en l’àmbit territorial de les Illes Balears.
Article 3
Presentació de les sol·licituds
1. En aquesta convocatòria, poden presentar sol·licituds, en forma d’ins-

